Referat fra Gudstjenesteudvalgets møde onsdag den 22.4.2015.
Siden sidst Egon er trådt ud af gudstjenesteudvalget. Frank Kiel og Irene Milling er blevet
spurgt, men kan ikke deltage på nuværende tidspunkt.
Forslag : Tina Møller. Lisbet spørger.
Gudstjeneste med deltagelse af Party Uartig Band.
Det er godt med en anderledes gudstjeneste. Flere husker Benthes kyndelmissegudstjenesten med musikalsk indslag: Hjertestarter af Nephew – det gjorde indtryk på rigtig
mange. Derfor: gerne (moderne) musikalske indslag eller en sang/ melodi ved nogle
gudstjenester, men det skal ikke være i stedet for en af salmerne!
Benthe kontakter Party Uartig Band om deltagelse ved høstgudstjenesten. Margit vil gerne
være med til et lille lejlighedskor, der øver 4 gange inden gudstjenesten.
Forslag til dato: den 27.9. eller evt. den 20.9. Margit og Benthe planlægger.
Hvordan går det med gudstjenestegrupperne
Benthe har haft en gruppe på 5 personer i januar 2015 og en anden gruppe i februar 2015 –
i alt 10 personer har deltaget. De mødes 1 time til samtale omkring søndagens tekst.
Formål med gudstjenestegrupperne drøftes. Formålet er at være til inspiration for præst og
for deltagerne.
Benthe vil gerne fortsætte med gudstjenestegrupperne og evaluere, når der er lidt flere
erfaringer.
Forslag om meditationsgudstjenester hen over efteråret 2015 for at bruge vores nye
kirkerum til eftertanke og til at lytte til musik. Planlægges af Birgitte, Benthe og Lisbet.
Musikken inden gudstjenesten (Sigurd Barret CD)
Ved dåbsgudstjenester er det meget godt at bruge Sigurd Barrets CD, da sangene er kendt
af mange børnefamilier. Det er Benthe, der sætter musikken i gang. Det vil være godt, hvis
graveren kan starte musikken. Musikken kan hentes via tlf. eller Ipad. Benthe arbejder
videre med det.
Forslag om at
anvende Betty og Peter Arendts CD: Vi har et håb
Forslag om
en sogneaften med Betty og Peter Arendt.
Evt. dato for næste møde.
Forslag om indkøb af æske fra
Kirkefondet med små kort: et ord med på vejen. Modtages positivt af gudstjenesteudvalget,
tages med til menighedsrådet.
Næste møde den 19.8. 2015 kl. 19.30.
Dagsorden:
1.Siden sidst.
2. Rytmisk gudstjeneste og
mulighed for kor
3. Meditationsgudstjenester i efteråret 2015.
4. Gudstjenestegrupper.
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